STANOVY
zapsaného spolku
Sdružení pro Krompach z.s.
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter zapsaného spolku
1. Název zapsaného spolku je: Sdružení pro Krompach z.s. (dále jen SpK);
2. Sídlo SpK— adresa: Valy 75, 471 57 Krompach
3. SpK je místně příslušnou organizační jednotkou, jednotliví členové mohou být z celého území ČR i z
členských států EU.
4. SpK je zapsaný spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují všechny fyzické a
právnické osoby. které se budou aktivně podílet na práci spolku k poskytováni obecně prospěšných činností pro
obec Krompach, a to zejména v oblasti spolupráce s orgány vedení obce, problematiky kulturních a
obchodních kontaktů s příhraničními obcemi v rámci euroregionu Nisa, všestranné podpory místního
Dětského domova, ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve
smyslu občanské společnosti.
čl. II
Cíle činnosti
Cíle činnosti SpK :
• spolupráce s orgány vedeni obce při rozvoji obce a řešení místních problémů
• vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi v rámci Euroregionu Nisa v
oblasti kulturní, obchodní a turistické
• vytvářeni prostředí pro vznik podnikatelských záměrů přispívajících k rozvoji obce
• všestranná podpora Dětského domova v Krompachu, zejména pomoc dětem bez rodinného
zázemí při přechodu z Dětského domova do samostatného života.
• ochrana životního prostředí
• ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
• pořádání osvětových a kulturních akci
• organizování občanských kampaní a petičních akci v souladu s cíli SpK

č1.III
Práva a povinnosti členů SpK
1. Členství v SpK může být řádné nebo čestné. Řádné členství je buď individuální nebo kolektivní.
2. Členem SpK může být fyzická i právnická osoba (starší 18 let).
3. Členem SpK se stávají i spolky, které se předsednictvu SpK přihlásí a které byly za člena přijaty.
4. Členství vzniká podáním přihlášky a rozhodnutím výboru SpK o přijeti. Členství je potvrzeno vydáním členského
průkazu.
5. Zakládajícím členem SpK je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž
členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného
výboru.
6.Členství zaniká:
• doručením písemného oznámení člena o vystoupení z SpK;
• rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
• nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
• úmrtím resp. zánikem právnické osoby - člena SpK.
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7. Člen má právo :
• účastnit se činnosti SpK a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
• účastnit se členské schůze, volit orgány SpK a být do nich volen;
• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SpK;
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti SpK;
• členové kolektivních členů SpK mají stejná práva jako členové SpK
8. Člen má povinnost:
• dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly SpK;
• platit členské příspěvky
čl. IV
Orgány SpK
1. SpK je právnickou osobou. Jeho statutárním zástupcem oprávněným jednat a činit právní úkony ve všech
záležitostech je předseda. Jménem SpK dále jednají předsedou písemně pověření členové. Tyto osoby
jednají jménem SpK samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem SpK samostatně také hospodář
spolku.
2. Nejvyšším orgánem SpK je členská schůze. Koná se podle potřeby, nejméně však jednou ročně .Členskou
schůzi svolá výbor SpK také požádá-li o to písemně 1/3 členů a to ve lhůtě do jednoho měsíce není-li v
žádosti uvedena lhůta pozdější.
3. Členská schůze:

•

4.
5.

6.

7.

schvaluje stanovy SpK a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijeti těchto rozhodnutí je
potřeba 2/3 většiny hlasů všech členů SpK
• volí výbor SpK a revizora
• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodařeni za minulé období a revizní
zprávu;
• přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
• určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
• stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;
V období mezi členskými schůzemi řídí činnost SpK výbor, který organizuje plnění úkolů, svolává
členskou schůzi a vede členskou evidenci.
Schůze výboru SpK:
• je volně přístupná členům SpK
• požádá-li o to člen SpK, projedná jím předloženou věc na nejbližší schůzi
• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny
stanov. návrh cílů další činnosti.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů SpK. Nesejde-li se
usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor SpK nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5
dnů) náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnuti hlasováním. Pro přijeti rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurči jinak.
Výbor SpK je tříčlenný, jeho funkčnim obdobím jsou pět let. Ze svého středu volí předsedu SpK,
hospodáře a pokladníka. Výbor SpK řídí předseda SpK, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

čl. V
Revizor SpK
I. Kontroluje činnost SpK, především jeho hospodařeni a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho
funkčnim obdobím je jeden rok a je volen členskou schůzí na návrh výboru SpK
2. Připravuje revizní zprávu činnosti a hospodařeni, které předkládá členské schůzi nejméně 1x za
rok.
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čl. VI
Zásady hospodaření
1. SpK je neziskovou organizaci. Příjmy tvoří členské příspěvky, výnosy
z kulturních a společenských akci, dary, dotace a granty. Příjmy jsou určeny na zabezpečeni činnosti SpK.
2. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 40.–Kč. měsíčně. Kolektivní členové SpK odvádí za své
členy smluvně dohodnuté procento vybraných příspěvků, nejméně však 600 Kč ročně.
3. Výdaje SpK jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a
rozpočtem sdružení.
čl. VII
Okolnosti zániku SpK
SpK může zaniknout sloučením s jiným spolkem s podobnou náplní činnosti, nebo dobrovolným rozpuštěním. O
sloučení nebo dobrovolném rozpuštění rozhoduje členská schůze.
V případě zániku SpK bude provedeno majetkové vypořádání. A to rozdělením stávajícího majetku mezi aktuální členy.

3/3

